Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 83, Brno, 614 00

Z á p i s č. 9/14
z jednání Rady MRS, o.s., konané dne 11. prosince 2014

Program:
1.
Zahájení
2.
Kontrola usnesení
3.
Zpráva tajemníka
4.
Zpráva jednatele spol. s r.o. Pálava
5.
Návrh plánu práce na rok 2015
6.
Zpráva o průběhu kontrol hospodaření MO za rok 2014
7.
Různé
1. Zahájení
Jednání zahájil předseda MRS, o.s. Ing. Rudolf Milerski, CSc.
2. Kontrola usnesení
Bod byl přeložen na jednání v měsíci lednu 2015.
3. Zpráva tajemníka
Ing. Habán informoval o:
− rozhodnutí MZe ČR o zamítnutí odvolání MRS, o.s. proti rozhodnutí KÚ Zlínského kraje ve věci vyjmutí
nádrže Lubná (3,0 ha) v k.ú. Suchá Loz z rybářského revíru Olšava 2A.
Rada požádala právního zástupce vypracovat a v řádném termínu podat správní žalobu.
−

podpisu smluv o spolupráci s Lesy ČR při údržbě vodních děl Prštné (rybářský revír Dřevnice 1A), Hluk –
díly (Okluka 1), Cetkovice III – Orlík (Žďárná 1) a Sovín (Buchlovický potok 1).
− žádosti p. Strelkovského o směnu pozemků v k.ů. Nejdek u Lednice. Jedná se o směnu části
sousedících pozemků v okolí původních sádek ve vlastnictví MRS, o.s.. Dle prostudování žádosti
nebude MRS, o.s. nikterak krácen ani omezen na svých vlastnických právech a směna nikterak
nezasáhne do obslužnosti sádek.
Rada se směnou pozemků souhlasí za předpokladu, že veškeré úkony se směnou pozemků zajistí žadatel
na vlastní náklady.
−

zamítnutí žádosti MRS, o.s. o dotaci z prostředků MŽP na revitalizaci rybníka Budeč revír Želetavka 2A.
Žádost bude opět podána v roce 2015.
− stavu čestných členů MRS, o.s.. Dle výkazů MO eviduje MRS, o.s. k 31.12. 2014 celkem 115 čestných
členů z 43 MO. U celkem 9 členů ze 7 MO se nepodařilo dohledat jejich schválení – věc bude
projednána s příslušnými MO.
− vyhodnocení činnosti profi RS za rok 2014 včetně doúčtování finančních náhrad za vykonanou práci.
Finanční prostředky na činnost profi RS byly rozděleny dle výkazů činnosti beze zbytku.
Rada vyslovila členům profi RS poděkování za vykonanou práci v roce 2014.
4. Zpráva jednatele spol s r.o. Pálava
Bod byl přeložen na jednání v měsíci lednu 2015.
5. Návrh plánu práce na rok 2015:
Návrh plánu práce na rok 2015 předložil Ing. Habán.
Rada návrh schválila.

6. Zpráva o průběhu kontroly hospodaření MO za rok 2014:
Ing. Habán konstatoval, že kontroly hospodaření MO proběhly bez vážnějších nedostatků. V rámci kontrol
byla opět věnována zvýšená pozornost hospodaření na revírech. Souhrnná zpráva o hospodaření na
revírech bude po projednání s hospodářem předložena Radě, včetně návrhů na případná další opatření.
Ing. Habán požádal o udělení mimořádných odměn technikům a ekonomce za přípravu a průběh kontroly
hospodaření MO.
Rada schválila udělení mimořádných odměn technikům a ekonomce z fondu odměn Rady ve výši zůstatku
tohoto fondu. O rozdělení této částky rozhodne tajemník.

7. Příprava VIII. Sjezdu:
Ing. Habán konstatoval, že do dnešního dne sekretariát neobdržel od MO žádné návrhy změn základních
dokumentů MRS, o.s., návrhy kandidátů voleb do jednotlivých orgánů MRS, o.s., ani návrh místa konání VIII.
Sjezdu. Informoval o představě technické realizace hlasování k projednávaným bodům a voleb do orgánů
dle schváleného poměrného zastoupení členů MO, kdy na Sjezdu bude hlasovat vždy jen jeden delegát MO
a to počtem hlasů dospělých členů k 31.12.2014.
8. Různé:
Ing. Milerski:
− požádal členy Rady o stanovisko k udělení roční odměny tajemníkovi MRS, o.s.
Rada schválila udělení roční odměny tajemníkovi MRS, o.s. v plné výši.

V Brně dne 11.12.2013
Zapsal: Ing. Habán

